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Miért fontos 
a mindennapi 
fényvédelem?

Hamarosan beköszönt 
a nyár, ezáltal egyre több 
időt töltünk a szabadban. 
Elkezdődik az önfeledt 
nyaralások, baráti össze-
jövetelek, kirándulások, 
és strandolások időszaka. 
Azonban amíg élvezzük 
a pillanatot, és meghatá-
rozó élményekre teszünk 
szert, ne feledkezzünk meg 
a fényvédelemről sem. 

Erre azért van szükségünk, 
mert csak így óvható meg 
bőrünk a káros sugaraktól. 
Ezek a sugarak különböző 
hatást gyakorolnak a szerve-
zetre. Összefüggésbe hozha-
tók a bőr korai öregedésével, 
a mély ráncok, illetve a rákos 
elváltozások kialakulásával. 

A fényvédő vagy naptej 
egy hidratáló alapú formula. 
UV-fények káros hatásainak 
kivédése érdekében, fény-
védő összetevőkkel kombi-
nálva. Ezek a kozmetikumok 
már személyre szabottan is 
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megvásárolhatók. Bőrtípusoknak megfelelően kap-
hatók. Az adott fényvédő, egy SPF számmal van 
ellátva, amely megmutatja, hogy az UVB-sugarak 
mekkora mértékét engedi át az adott termék.

• SPF 10-es fényvédő az UVB-sugárzás 90%-át szűri ki.
• SPF 30-as fényvédő már csak az UVB- 97%-át szűri ki. 
• SPF 50-es fényvédő pedig az UVB-sugarak 98%-át.

Az UV-C sugárzást a Föld atmoszférája szűri ki. 
Azonban ha valami miatt egyszer csak eltűnne az 
ózonréteg, az UV-C sugárzás végzetes lenne az élőlé-
nyekre… Az UV-A, és az UV-B olyan sugarak, amelyek 
elérik a földfelszínt, ezáltal hatással vannak a bőrre. 
Egész évben jelen vannak, és a Föld felszínét érintő 
ultraibolya sugarak 95%-át teszik ki. Akár a felhőkön 
keresztül is áthatolnak, valamint az üvegfelületeken 
is. Ezért nagy hiba lenne azt gondolni, hogy az ott-
honunkban elhanyagolható a fényvédelem. Képesek 

elérni a bőr mélyebb rétegeit, ezáltal bőrkárosodást 
okoznak. A déli órák a legveszélyesebbek, különösen 
10-16 óra között, ekkor áll a legmagasabban a nap.

Olyan betegségek kialakulásához vezethetnek, 
mint a bőröregedés. Ebben a folyamatban a kollagén 
és az elasztin rostok elváltoznak, ami a bőr tartásának 
csökkenéséhez vezethet. Ezáltal ráncok képződnek. 
A napfény intolerancia is egy hasonló bőrkároso-
dás, melyet napallergiának is szoktunk nevezni. Ez 
a folyamat bőrpirosodással, és viszketéssel járhat. 
Ide sorolhatók még a pigmentfoltok, és a bőrrák 
kialakulása is. Szeplősödést, foltosodást, kiszáradást, 
szemkárosodást, illetve immunkárosodást is okozhat. 

Azonban a napfényre nagyon is szükségünk van. 
A betegségek kialakulását elkerülhetjük a megfelelő 
fényvédő használatával, odafigyeléssel. Rendkívül 
sok pozitív hatással is rendelkezik. A napfény termé-
szetes antidepresszáns, hiszen növeli a szerotonin 
szintünket, ezáltal javul a hangulatunk. Hozzájárul 
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a D-Vitamin termelődéséhez, ami az immunrendsze-
rünk számára létfontosságú. A napsütés segíthet eny-
híteni a pikkelysömör, illetve az autoimmun betegség 
tüneteit is. Szabályozza az anyagcsere-folyamatokat 
is. Jó hatással van a növényekre, az élő környezetre, 
a fotoszintézisre.

Használjunk mindig UV szűrős lencsét, illetve 
minél zártabb napszemüveget. A lehető legkáro-
sabb az olcsó, UV szűrő nélküli napszemüveg, mert 
a sötétebb lencse mögött a pupillánk kitágul és még 
több káros sugárzás jut a szembe.

A fényvédők felvitelét építsük bele a reggeli ruti-
nunkba. A terméket bőséges mennyiségben vigyük 
fel, és egységesen oszlassuk el a bőrön. Így egy erős 
védelmi alapot biztosítunk. Várjunk 10 percet, amíg 
teljesen beszívódik. Ezután folytathatjuk a további 
lépésekkel. Az alapozás gyengéd mozdulatokkal 
történjen. Ugyanis nem ajánlott a fényvédőt keverni, 
mert az csökkentheti a hatékonyságot.

A flakonon található SPF szám jelentése adja meg, 
hogy az adott termék használata mellett, mennyi 
ideig lehetünk a napon anélkül, hogy leégnénk.  

A világos bőrűek-
nél, akár 5-10 perc 
alatt is kialakulhat 
jelentős bőrpirosodás, 
leégés. A sötétebb árnya-
latú bőrűek is leéghetnek akár 15 perc után. 

A legtöbb készítmény gyorsan beszívódik, így 
könnyen eldolgozható. Antioxidánsokkal, illetve 
vitaminokkal dúsított, amely hozzájárul a bőr táp-
lálásához. Parabén-, illatanyag-, színezék- és állati 
eredetű összetevő mentes készítményeket is talál-
hatunk a kínálatok között. 

Fényvédőket nemcsak a nyári hónapokban érde-
mes használni. Bár, ebben az időszakban erősebb UV 
sugárzásnak vagyunk kitéve. Érdemes az év minden 
napján igénybe vennünk. Akár egy kisebb faktor-
számmal is megvédhetjük bőrünket a téli hónapok-
ban. Egészségünk, és bőrünk szépsége érdekében 
alkalmazzuk rutinszerűen. 

Jakó Judit
www.juditblog.com

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin6

http://www.juditblog.com
http://108.hu/magazin


bucsu.krisnavolgy.hu

Kézműves vásár Ízletes ételek Élménytúrák
Ökrösszekér túrákSzínpadi műsor

Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm
8699 Somogyvámos, 
Gauranga tér 1.
+36 30 436-3900

info@krisnavolgy.hu
krisnavolgy.hu 
               krisnavolgy

2022.2022. július 22-24.22-24. 



Gondolataink által bármire képesek vagyunk. Nem 
határoz minket idő, hely, de még a fizika törvényei 
sem vonatkoznak ránk. Elképzelhetjük magunkat egy 
másik korban, egy másik testben. A lehetőségeink 
határtalanok. Az álmodozáson kívül, aggodalmas-
kodhatok vagy régi hibáinkat játszhatjuk vissza újra 
és újra. A gondolataink összessége alkotja az egyéni 
belső világunkat, ugyanakkor hatással van viselke-
désünkre vagy akár az életminőségünkre is. Ezáltal 
a gondolataink a valósággal képeznek bizonyos 
kölcsönhatásokat. Bár ezek a kölcsönhatások nem 
mindig kiszámíthatók vagy szabályszerűek. Belső 
világunkat mások felé közvetíthetjük a kommuni-
káció segítségével. Gondolatainkat kifejezhetjük 

beszédben vagy írásban. Persze abban az esetben, 
amikor egy gondolat kifejezésre kerül, akkor bizonyos 
határok közé szorítjuk. Az adott nyelv szókincse és 
nyelvtani szabályai keretein belül. 

Május 3. a Nemzeti sajtószabadság napja. Kom-
munizmus után született gyermekként megdöbben-
tettek azok a történetek, amiben egy elejtett rossz 
szóért karrierek, családok és akár életek is romba 
dőlhettek. Történelmünket tekintve, nem ez volt 
az egyetlen kor, ahol a cenzúra minden vélemény 
nyilvánításra rányomta a bélyegét. A középkorban 
könyveket égettek, művészeti ágakat tiltottak be. 
Különböző birodalmak uralkodói, császárai sem fogad-
ták szívesen a feléjük irányuló negatív kritikákat. Ha 

A gondolat szabadsága
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hazánk történelmére tekintünk, már a reformkorban is 
komoly fejtörést okozott a sajtószabadság kérdésköre. 
Az 1848-ban kiadott 12 pontban elsőként szerepelt 
a sajtószabadság és a cenzúra eltörlése. Nem vélet-
len, hiszen sokan úgy tartják, hogy a sajtószabadság 
az első alappillére egy jól működő, demokratikus 
országnak. Napjainkban a sajtó ill. a szabad szólás 
jogát, az alapvető emberi jogok közé sorolják. 

Az internet segítségével véleményünket mára 
már világszerte több emberrel megoszthatjuk. Posz-
tolhatunk egy frappánsan megfogalmazott bejegy-
zést, készíthetünk videót, és ennek segítségével 
tömegeket érhetünk el. A tömegkommunikáció 
szabálya szerint egy adó közvetíti az információt, 
akár több tízezer befogadó számára. Pro és kontra 
reakció lehetősége nélkül. De mit is jelent ez? Pél-
dának okáért, amikor a híreket nézzünk, 
egy bemondó tájékoztat minket az adott 
napon történt eseményekről. Ezt az adást 
többen is nézhetjük, tehát egy személy 
több embert is tájékoztathat. De én mint 
néző, nem tudok a bemondóval kom-
munikálni, nem tudok neki kér-
déseket feltenni. Így a kom-
munikáció csak egy oldalú. 
Kivételt képez az internet adta 
lehetőségek. Különböző közösségi 
oldalaknak köszönhetően, véleményezhetem az 
adásokat, amire talán még válasz reakciót is kapok. 
Így mégiscsak megszületik valamilyen párbeszéd az 
adó és a vevő között. De mindez igaz rádióadásokra, 
színészekre, hírolvasókra stb… A szabad szólás azt 
jelenti, hogy szabadon megoszthatom a nézetem 
a nagyvilággal és hogy bármikor kifejthettem a néze-
teimet. De ezt a szabadságot igyekezzünk jól és jóra 
használni. Híve vagyok a minden esetben cizellált és 
intelligens stílusban megírt hozzászólásoknak. Min-
den, amit leírtuk vagy  „levideózunk”,  többet árul el 
rólunk, a készítőről, mint szeretnénk. Egymagában, 
egységben élő, intelligens ember, csak egységes 

és intelligens  tartalmakat oszt meg, mivel ez tük-
rözi belső énjét. Egy szorongó, dühös ember, pedig 
hasonlóan csak negatív tartalmakat hoz létre, mivel 
ez az, ami önazonos. „Ami az internetre fel került 
az fenn is marad.” Így igyekezzünk olyan vélemény 
nyilvánításokat feltenni a világ hálóra, amit büszkén 
hagyunk az utókorra. Ne felejtsük el, hogy szavaink 
a belső világunk kivetülése. És csak akkor tegyük 
közszemlére, ha megfelelő állapotban, szép külcsínt 

eredményez tulajdonosának, 
vagyis nekünk.  A szó kétélű fegy-

ver. Így inkább használjuk őket 
simogatásra, vigasztalásra. Köszö-

rülhetjük másokon a nyelvünket 
a világ szeme láttára. De pontosan mit 

is árul el ez rólunk? Viszont, ha jól használ-
juk a szólásszabadságát valami pozitívumot, valami 
olyan dolgot rakhatunk be a  „közös csomagba”, ami 
építi nemcsak a szűk környezetünket, hanem az 
egész világot. A jó szó aranyat ér. Ezen elvek alapján  
okosan kell megválogatnunk azt is, hogy pontosan 
melyik az a tömegkommunikációs eszköz, ami építi 
a jellemünket. Melyik az az adás, csatorna vagy könyv, 
amelyik érdemes arra, hogy időt szánjunk rá. Mert 
minden beérkezett impulzus hatással van a belső 
világunkat, amit érdemes őrizni.

Mkzs Lylien
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Ha azt hiszed, hogy már bejártad 
a Balaton partjának összes szeg-
letét, és láttad már a tó minden 
arcát, akkor látogass el valamelyik 
levendulásba. A lila bársonnyal 
borított birtokok régi kolostorker-
tek hangulatát és a mediterrán 
vidékek melegen hömpölygő élet-
ritmusát idézik fel.

A Balaton déli partjának lankái 
között bújik meg egy levendu-
lás, ami néhány esztendeje még 
a senki földjeként várta, hogy 
gazdára leljen. Majd egy napon, 
nem is olyan régen, az agyagos 
és naptól perzselt terület láttán 
egy fiatalember lelkében meg-
rezdült valami. Egy álom valóra 
vált és a virágba borult birtokot öt 
évvel később, 2017 nyarán meg-
nyitották a nagyközönség előtt 
is. Az első levendulás ültetvényt 
Bittera Gyula – a korszak közismert 
gyógynövényszakértője – telepí-
tette az 1920-as évek közepén 

Lilában 
pompázó
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Tihanyban. A századfordulót követően egyre több 
ültetvényt létesítettek különböző célokkal. Érdemes 
felkeresni a szebbnél szebb levendulával benőtt 
majorokat, és megismerkedni a történetükkel.

Bár az általunk kiszemelt birtokra könnyű odata-
lálni, az úticélunkat jelző táblákat követve mégis úgy 
érezzük, mintha egy kincses térkép titkos útvonalán 
haladnánk. Utunkat gólyafészkes, öreg villanypóznák, 
régi időkről mesélő verandás házak, a Balaton illata, 
perzselő napsütés és ismeretlen, kedves arcok szí-
nezik. A farm látogatóit több ezer lilában pompázó 
levendulabokor, mosolygós emberek és méhzüm-
mögéssel átszőtt béke fogadja. Olyan csend uralkodik 
a tájon, mint amilyet csak ódon könyvtárak, bölcses-
ségtől súlyos némaságában tapasztalhatunk. Csend, 
amiben a könyvtár vendégei szótlanul forgatják 
a könyvek lapjait, rejtett igazságokat vagy feloldozó 
gondolatokat kutatva bennük. Hogy mit keresek 
a birtokon?  Az ottlétem alatt próbálom megfejteni 
azt a titokba burkolózott hangulatot, amit a több 
hektárnyi, előttem elterülő levendula láttán érzek 
minden alkalommal.

A lila domboldal és gondos kertészei kedves 
szavakkal fogadják az aratásban jártas látogatókat 
és jó tanácsokkal látják el a levendulagyűjtésben 

tapasztalatlan érdeklődőket. 
Szerzetesi némaságban hala-
dunk a rendezett növénysorok 
között, ahol az idegeneket társakká 
kovácsolja az élmény, amit a nyári leven-
dulaaratás jelent. Türelem és alázat kell hozzá, mert 
minden egyes szál virágért verejtékezve hajlunk 
a földig. És közben észrevétlenül egy olyan világba 
csöppenünk, ahol nem létezik idő, a gondolataink 
nem csaponganak. Egyszerűen belekerülünk a saját 
valóságunk jelenébe. Nincs más, csak a metszőollók 
halk csattogása, a kosárban gyarapodó levendul-
avirágok halma, a dombok és a messzi víz látványa 
keltett érzések… Ilyenkor úgy érzem, hogy rend van 
a világban, és rend uralkodik bennem is.

Aki belépőt vált, az egy felejthetetlen élményt 
kap cserébe és részesévé válik egy olyan kezdemé-
nyezésnek, ami által a világunk szebb és békésebb 
élőhellyé válik.

Bármerre is jársz, ha levendulást látsz, engedd, 
hogy megszólítson, elmesélje történetét és neked 
adja ajándékait. 

Kovács Kata
https://www.facebook.com/UnalynnSecretGarden/
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A megfelelési kényszer, a mai világban egy igazán 
központi és megosztó témának számít. A környeze-
tünk folyamatosan biztat a tökéletességre, hiszen 
a legtöbb helyen ezt látjuk. Jogosan merülhet fel 
bennünk a kérdés, hogy ez a folytonos megfelelési 
kényszer valójában egy lehetetlen küldetés? A 
kérdésre a választ pedig mindenki önmagában 
fogja megtalálni. 

a kollégáknak. A barátoknak, és a különböző boltok-
ban, gyógyszertárakban, éttermekben stb.. Meg kell 
felelnünk az etikettnek, egy vizsgán, egy közösség-
ben. Nem beszélve a környezetben élőkről, szom-
szédokról. Mindez lehetetlennek tűnő elvárás. 

Amikor nem sikerül valakinek a kedvében járni, 
csalódottságot érzünk. Rossz, negatív érzés fog el, 
amely csökkenti az önbizalmat. Úgy érezzük, hogy 
kudarcot vallottunk, és önmarcangolásba fullad 
a folyamat. Valójában pedig, csak mi kezeljük drasz-
tikusan a helyzetet. Hiszen be kell látnunk, hogy egy-
általán nem könnyű, és egyszerű munka a másoknak 
való megfelelés. Főleg nem ennyi embernek.

Jelen van a mindennapi életünkben a közösségi 
média. Amely szintén egy hasonló viselkedésformát 
vár el tőlünk. A tökéletességre, hibátlanságra való 
törekvést. Ezek tekintetében pedig képesek vagyunk 
elrugaszkodni a való világtól. Önmagunkat nem 

Megfelelési 
kényszer 
a mai világban

Amennyiben szűkítjük a kört, megnézhetjük, hogy 
a női nemnek mennyi elvárásnak kell megfelelnie, 
az élet különböző területein. Először is kezdjük 
önmagukkal. Hiszen a legfontosabb, az önazonos, 
lelkileg stabil viselkedésforma kialakítása. Aztán 
a családtagoknak, barátoknak való megfelelés. 
Nőként, édesanyaként, társként, szeretőként, vala-
mint háziasszonyként. A munkahelyen a főnöknek, 
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felvállalva posztolunk, és osztunk meg olyan képeket, 
amelyek a maximalitásra, és makulátlanságra enged-
nek következtetni. Hol van a hiba? Talán abban, hogy 
már korán sem önazonos viselkedést tanúsítunk. 

Nincs ez másképpen egy munkahelyen, vagy az 
iskolában sem. Igyekszünk alkalmazkodni, beolvadni 
a megszokott környezetben. Gyakran elvesztődnek 
ezáltal a saját gondolatok, cselekedek. Hiszen mást 
várnak el tőlünk, ezért igyekszünk hozni ezt a visel-
kedésformát. Ismét egy elvárásnak felelünk meg. 

A tökéletes az mű, hiszen egy olyan világot élünk, 
ahol a külsőségeket, és a felszínességet helyezzük 
előtérbe. Úgy érezhetjük, ha nem vagyunk elég 
véknyak, csinosak, okosak, lemaradhatunk valamiről. 
Az élet felgyorsult, és mi keresünk egy kapaszkodót, 
amellyel hasonló tempóban roboghatunk utána. 
Mindez pedig megfelelési kényszerhez vezet. Igyek-
szünk megtalálni helyünket a hétköznapokban. 

Ez a sok kényszeres cselekvés, a döntésképtelen-
ség, hogy milyen irányba is mozduljunk. Hogyan 
tudnánk leginkább balanszot találni az önazo-
nos viselkedés, és a megfelelni akarás között. Ez 
a folyamat a bűntudathoz vezet. Illetve a boldog-
talansághoz, hiszen nem leljük örömünket 
a kényszertevékenységekben. 

A kiegyensúlyozottabb min-
dennapokért, a hatékonysá-
gért. Illetve azért is, hogy 
önazonos probléma-
mentes viselkedést 
tanúsítsunk. Jól 

érezzük magunkat a bőrünkben, kétségek nélkül. 
Első lépésként kezdjük azzal, hogy elfogadjuk, és 

tudomásul vegyük, hogy amit a médiában látunk az 
nem a valóság. Ez csak a felszínesség, aminek nem 
kell megfelelnünk. Nyilvánvalóan, a munkahelyen, 
iskolában, közösségben vannak bizonyos szabályok, 
amelyek betartása elkerülhetetlen. Azonban ezek, ne 
az önazonosság elvesztésének rovására menjenek. 
Tartsunk egy egészségesnek tűnő határt. 

Nincs olyan, aki nem hibázik. Ez pedig így termé-
szetes. Mindig lesz olyan, akinek sohasem leszel elég 
jó. Miért is kellene mindenkinek megfelelni? Sokkal 
inkább tanuld meg magad igazán, önzetlenül sze-
retni. Fogadd el, hogy nem sikerülhet minden elsőre, 
hogy nem kell minden nap úgy kinézned, mint aki 
a kifutón készül végig vonulni. Semmiképpen sem 
hasonlítgasd magad másokhoz. Belőled egy van, 
egyedi értékrenddel vagy megáldva. 

Hidd el, elég jó vagy ahhoz, hogy szeressenek. 
Találj egy hobbit, kezdj el lazítani, és tuningold az 
önbizalmad. Légy tisztában az erősségeiddel, és 
a gyengeségeiddel. Küzdj meg az előtted lévő aka-
dályokkal, problémákkal. Döntsd le a falakat magad 

előtt. Haladj kis lépésekben, és ismerd meg önma-
gad igazán. Meg kell tudnod, hogyan hatnak rád 

mások. Tudni kell NEM-et mondani. Mindez 
egy valóban hosszú önismereti út. Itt az 

ideje levetkezni magadról, az évek alatt 
beléd ivódott mintákat. 

Jakó Judit
https://juditblog.com/
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A lelki 
   boldogság 
     szigete

Július 3. hétvégéjén ismét a somogy-
vámosi Krisna-völgybe invitálnak 
mindenkit a Krisna-hívők. A három-
napos Krisna-völgyi Búcsú a legna-
gyobb és legszínesebb családi feszti-
vál, amelyre 10 ezer látogatót várnak. 
A 285 hektáros terület 50 helyszínén 
mintegy 300 hívő iránymutatásával 
lehet bepillantást nyerni az indiai 
védikus hagyományok világába, 
kulturális kincseibe, na és persze 
a magyar vidéki élet és népi hagyo-
mányok körébe. „A lélek természete, 
hogy mindig boldog” – mondják, 
erre emlékeztetnek a három napos 
Krisna-völgyi Búcsúban.

Krisna-völgy nagymamáink bölcsessé-
gének és a misztikus Kelet tudásának 
sajátos elegyét őrzi. A kertgazdálko-
dástól és fenntarthatóságtól kezdve 

a mindennapi életmódon, a meditáció és mantrázás rejtelmein 
át, a gasztronómiáig, az egészség, a szépség és a lélek bölcses-
ségének örök titkaiba engednek betekintést.

A 3 nap során lesznek színpadi programok, zene, tánc, jógabe-
mutatók és előadások, szabadtéri filozófiai beszélgetések a termé-
szetben, kertészeti körséták, valamint a biointenzív gazdálkodás 
és a biokert alapjai kerülnek a fókuszba. 

A Tehénvédelmi Központban bocisimogató vár, a Völgy lakó-
házai között ökrös szekerezés, kellemes séták a friss levegőn, 
a lankás és harapnivalóan zöld ökofarmon. Vegetáriánus és vegán 
finomságok, szabadtűzön készült ételek várják a vendégeket több 
helyszínen, köztük az éttermi nagysátorban. Gyermekprogramokat 
és foglalkozásokat az általános iskola épületében tartanak. Indiai 

Látogass el Krisna-völgybe 
a három napos Búcsún!
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meditációs zene és tánc, indiai bazár, növényvásár 
is várható. 

Körvezetéseket a templomépületben, a gyö-
nyörű mandírban és a helyi lakosok házai között 
is szerveznek. Az érkezők megismerkedhetnek az 
egyszerű életmód és emelkedett gondolkodás elvé-
vel. Ellátogathatnak a szentélybe, ahol isteni áldást 
kaphatnak, hogy mindig jószerencse és boldogság 
kísérje életüket.

A hölgyeket hennafestés, Szépség Sziget, szári-
bemutató és a viseletek kipróbálásának lehetősége 
várja, megismerkedhetnek a tradicionális indiai éksze-
rekkel is, valamint középpontba kerül India művé-
szete, tánc- és énekstílusai, lesz zenés meditációs 
lehetőség és mridanga dobshow. 

Az urak kipróbálhatják magukat az íjászatban, na 
és persze a finom ételek terén, megismerhetik az 
önfenntartás alapelveit, megismerkedhetnek a védi-
kus filozófia alapjaival, beszerezhetik a legfontosabb 
könyveket, de mézek, szörpök, csatnik formájában 
is vihetnek haza egy kis vásárfiát. Saját szemükkel is 
láthatják a Syama Handmade kézműves műhelyé-
nek termékeit, hűsölhetnek egy isteni finom vegán 
fagylalttal, szombaton és vasárnap pedig egy valódi 
indiai védikus esküvő tűzceremóniáján is részt vehet-
nek. Két pár fogad majd örök hűséget egymásnak, 

akik a vendégsereg áldásait kérik, miközben a nézők 
maguk is részesülhetnek a rítus kedvező hatásaiból.

Péntek délután a Holi, színek fesztiválja lesz, 
melyen természetes, ruhából is kimosható festéket 
biztosítsunk a vendégek számára. 

Az Búcsú vendége lesz Laár András, aki nem-
csak magáról és spirituális útkereséséről mesél majd 
a színpadon, hanem zenélni is fog. A Krisna-völgyi 
Búcsú egy kiváló program az egész családnak, a pici 
gyerekektől egészen a nyugdíjasokig, hiszen itt min-
denki talál magának érdekes, szívet-lelket melengető 
programokat és végre együtt tud kikapcsolódni az 
egész család.

A Krisna-völgyi Búcsú a hatalmas biofarmon, a sza-
bad levegőn a legbiztonságosabb kikapcsolódási 
forma. A szervezők remélik, hogy a több éves elszi-
getelődés és a járványtól való félelem után végre egy 
felhőtlen és szeretettel teli programra invitálhatják az 
érdeklődőket. Ahogy Indiában tartják: mindannyian 
egy nagy család részei vagyunk, a találkozás, a közös 
pillanatok, a finom ételek és az együtt átélt öröm, e 
család boldog tagjaivá tesz bennünket.

Találkozzunk július 22-24. között 
Krisna-völgyben, Somogyvámoson!

krisnavolgy.hu • bucsu.krisnavolgy.hu 
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KÓSTOLJ BELE 

AZ ÚJURVÉDÁBA


VEGETÁRIÁNUS 
ÉTELEK 
ÜNNEPNAPOKRA

3.990.-4.490.- 3.990.-4.490.-

Megrendelhető:

65 vegetáriánus recept

Szendvicsek,  
szendvicskrémek, kiegészítők

Színes fotók és a szerző tanácsai

www.108.hu/piknik

Ára:

4490 Ft

A szülőknek gyakran problémát okoz, 
hogy mivel dobják fel az iskolapadban 
ülő csemetéjük uzsonnásdobozának 
tartalmát. Sokan túllépnének a bol-
ti felvágottak és sajtok szegényes vi-
lágán. Persze nem csak neki szól ez a 
kiadvány, hiszen uzsonnásdobozt egy 
kirándulásra is magunkkal vihetünk. 
Egy hosszabb természetjárás közben 
jólesnek a hátizsákból előhúzott „ma-
dárlátta” falatok. Reméljük, hogy a re-
ceptek segítségére lesznek szülőknek 
és kirándulóknak egyaránt!

HÉMANGI DÉVI DÁSZI

Vegetáriánus 
piknikkosár

http://www.108.hu/piknik


ÚJÉVI FOGADALMAK

GYÓGYULJUNK  
A HOLD ENERGIÁJÁVAL

KOMPROMISSZUM 
VAGY PÁRHARC?

VESZÉLYBEN A FÖLD TÜDEJE

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

108.hu

5 .  É V F O LYA M  1 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

A TÚLSÚLY 
NEM A SOK 
EVÉSTŐL LESZ

A BOLDOGSÁGOT 
VÁLASZTOM

KRISNA-VÖLGYI
BÚCSÚ

ÁJURVÉDA 
ÉS A NYÁR
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A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
OTTHON KEZDŐDIK

CSÚCSÉLMÉNY 
A SZERELEMBEN:  

A TÜKÖRSZERELEM!

VILLÁMCSAPÁS, 
AVAGY LÉTEZIK 

SZERELEM 
ELSŐ LÁTÁSRA?

JELMEZEK KAVALKÁDJA
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A 108.hu Magazin 
2010-es indulása óta lehetőséget ad, 

hogy bemutasd a branded 
a dinamikusan fejlődő egészség 

és környezettudatos közösségnek. 
Változatos megjelenési lehetőségeinkkel 

elérheted az újdonságra nyitott olvasókat.

LÉLEK

kultúra
könyvek

pszichológia
wellness

spiritualitás

EGÉSZSÉG

jóga
baba-mama

ájurvéda
gyógyítás
megújulás

ÍZEK

szezonális
vegetáriánus

ínycsiklandozó
természetes
alakbarát

www.108.hu/hirdetes3.990.-
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Végre itt a tavasz, ami sokunk számára azt jelenti, 
hogy ehető vadnövényeket gyűjtünk. Az ehető 
vadnövények fogyasztása során izgalmas, gasztro-
nómiai élményben van részünk. Emellett csökkent-
jük az ökológiai lábnyomunkat, hiszen a természet 
éléskamrája vegyszer- és csomagolásmentes. Minél 
több vadontermő táplálék ismeretének kerülünk 
a birtokába, annál inkább növekednek túlélési esé-
lyeink egy esetleges katasztrófa során. Nem utolsó 
sorban pedig sokkal szorosabb kapcsolatba kerülünk 
a természettel, valamint harmóniába önmagunkkal, 
távol a város zajától.

Az egyik kedvenc alapanyagom a természet élés-
kamrájából: a csalán. A régi időkben őseink ünneppel 
köszöntötték a tavaszt, és a zord tél után előszeretet-
tel fogyasztották az első, zsenge, zöld vadnövényeket. 

Amint az időjárás engedte, csalánt gyűjtöttek és 
beillesztették a mindennapi étkezéseikbe. A csalán 
a természet egyik erőműve, valódi szuperélelmiszer. 
Magas a vitamintartalma. Gazdag kálciumban, mag-
néziumban, cinkben, kobaltban, szelénben, A és C 
vitaminban. 

Gyűjtés
A csalán leveleit és szárát apró szőrök borítják, ame-
lyek hangyasavat tartalmaznak. Ezért az érintése 
fájdalmas, égető, viszkető érzést  és apró kiütéseket 
okozhat. Bár azt mondják, hogy minél gyakrabban 
találkozunk ezzel a növénnyel, annál kevésbé lesz 
kellemetlen az érintése. Kezdő gyűjtőként azonban 
tanácsos kesztyűt, ollót és kosarat vagy papírtáskát 
magunkkal vinni. A csalán aratása akkor a legideáli-
sabb, amikor a növény még nem érte el a fél méteres 
magasságot. A felső 15 centiméteres hajtásokat 
vágjuk le és gyűjtsük össze. A növénynek ez a része 
a legértékesebb a fogyasztás szempontjából.  Akár 
szárítással tartósítjuk a csalánt, akár azonnal meg-
főzzük, biztosak lehetünk abban, hogy már nem 
fog csípni.

Vadnövények 
a tányéron
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Csalánleves
HOZZÁVALÓK: 3 tk olaj, 1 hagyma aprítva, ½ bögre 
rizs, 1 csokor csalán, 3-4 gerezd fokhagyma, 1,5 
l zöldségalaplé, só és bors ízlés szerint, valamint 
idényzöldségek igény szerint

ELKÉSZÍTÉS
1. A csalánról távolítsd el a leveleket, öblítsd, 

majd alaposan csöpögtesd le. 
2. Egy fazékban tedd fel a rizst főzni.
3. Egy másik lábasban forrósítsd fel az ola-

jat, és dinszteld meg rajta a hagymát és 
a fokhagymát. 

4. Add hozzá a csalánleveleket is és öntsd fel az 
egészet a zöldségalaplével. 

5. Főzd 20 percig, majd botmixerrel pépesítsd. 
Sózd és borsozd ízlés szerint.

6. És add hozzá a megfőtt rizst.

Csalános teasütemény
HOZZÁVALÓK: 15 dkg puha vaj, 30 dkg liszt, 7 
dkg porcukor, 3 ek őrölt (szárított) csalánlevél, 
½ tk sütőpor, 2 ek joghurt

ELKÉSZÍTÉS:
1. Melegítsd elő a sütőt 200 fokra.
2. Darabold fel a vajat.
3. Keverd össze a száraz alapanyagokat (liszt, 

csalán, sütőpor, porcukor).

4. Add a keverékhez a puha vajat is és dolgozzuk 
össze alaposan.

5. Majd adjuk hozzá a joghurtot és gyúrjúk tésztává. 
Ha túl száraz lenne a tészta, akkor egy pici tejet 
önts még hozzá.

6. Nyújtsd ki a tésztát 1 cm vastagra és vágd ki 
sütikiszúróval.

7. Tedd a sütiformákat egy sütőpapírral bélelt tep-
sire és 15-20 perc alatt süsd aranybarnára.

Csalánmártás
HOZZÁVALÓK: 1 csokor zsenge csalán, 2-3 ek cukor, 
fél dl citromlé, só és bors ízlés szerint, 2 ek liszt, 3 
dl tej

ELKÉSZÍTÉS: 
1. A csalánt alaposan mosd meg és csöpögtesd 

le róla a vizet.
2. Tedd fel vízben főzni addig, amíg megpuhul, 

aztán szűrd le.
3. Egy robotgépben a fűszerekkel együtt pépesístd.
4. A lisztből és a tejből készíts habarást és keverd 

össze  a csalánszósszal.
5. Tálald főtt burgonyával.

Kovács  Kata
https://www.facebook.com/UnalynnSecretGarden/
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Alapok és a fűszerek használata 
Ízek, imák, India 1. 

A népszerű street food 
Ízek, imák, India 3. 

Gyógyító ájurvéda konyha 
Ízek, imák, India 5. 

Főételek, sabjik 
Ízek, imák, India 2. 

Változatos kenyérfélkék 
Ízek, imák, India 4. 

Gyorsan elkészíthető wokos ételek 
Ízek, imák, India 6. 

főzőtanfolyam 

sorozatunk
Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj 

az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Ízek, imák, India

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/szabdzsi/
http://fozoiskola.108.hu/kenyerfelek/
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Indiai vegán konyha 
Ízek, imák, India 7. 

NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST
fozoiskola.108.hu

Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj 
az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Ízek, imák, India

HOGY MIÉRT TANULJ ÉPP NÁLUNK?
 î A képzés teljeskörű, az indiai vegetáriánus konyha 

minden területét felöleli.
 î Ha kedved van, elvégezheted az egész sorozatot, 

ha akarod, csak egy-egy részt.
 î Nálunk autentikus recepteket tanulsz, nem „indiai 

ihletésű” ételeket. Ha elvégzed az összes kurzust, 
kezdőből profivá válhatsz!

 î A mesés indiai ízvilágot családod, barátaid számára 
is elérhetővé teszed.

 î Megtanulhatod a fűszerek használatának meg-
felelő módját, az indiai konyhakultúra alapjait, 
ezáltal nem csupán a tanult receptek elkészítését 
sajátíthatod el, hanem idegen receptekkel is jól 
boldogulsz majd.

 î Járatos leszel az ételfajták, a menüsorok összeál-
lításában az ájurvéda javaslata alapján.

 î Betekintést kapsz India kultúrájába, a főzési és étke-
zési szokásokba, a tájegységek jellegzetességeibe.

A tanfolyamokat a népszerű 
www.vegavarazs.hu gasztrob-
log írója, immár 13 vegetáriánus 
szakácskönyv szerzője, Hémangi 
tartja.

A tanfolyamok helyszíne 
a 108 Életmódközpont 
(1137 Budapest, Szent István krt. 
6., Tel.: 30/464-7760 )

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu
http://fozoiskola.108.hu
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Lauki sabji
HOZZÁVALÓK:
• 1 közepes főzőtök
• 2 ek olaj
• 2 kk római kömény
• 1 babérlevél
• fél ek frissen reszelt gyömbér
• 2 kk methi levél (lepkeszeg-

mag levele)
• egy csipet őrölt chili (ízlés 

szerint)

• 1,5 kk őrölt koriander
• ½ kk asafoetida
• ¾ kk kurkuma
• 2 paradicsom lereszelve
• ½ kk garam masala
• 1,5 kk só
• egy kis csokor felaprított 

korianderzöld

A főzőtököt a szokásos módon meg-
tisztítjuk, hosszában félbevágjuk. Kika-
parjuk a magos részt, a többit pedig 
felkockázzuk. Serpenyőben felmelegít-
jük az olajat, illatosra pirítjuk benne 
a római kömény. Hozzáadjuk a gyöm-
bért és a methi levelet, kevergetjük és 
pár másodperc múlva rászórjuk a por-
fűszereket: a koriandert, az asafoetidát 
és a kurkumát. Beleöntjük a lereszelt 
paradicsomot, és addig főzzük, amíg 
besűrűsödik – ez csak néhány percet 
vesz igénybe. Ekkor beletesszük a fel-
kockázott tököt, öntünk hozzá 2 deci 
vizet, megsózzuk és lefedjük. Addig 
főzzük, amíg a tök megpuhul. Ekkor 
rászórjuk a garam masalát és a kori-
anderzöldet, elkeverjük, és levesszük 
a tűzről. Rizzsel vagy indiai lepényke-
nyérrel tálaljuk. 

Hémangi / vegavarazs.hu
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Töltött 
cukkini
HOZZÁVALÓK:
• 1 nagy cukkini
• 3 ek olaj
• 1 fehér paprika
• fél kk asafoetida
• 1,5 kk őrölt 

pirospaprika
• 2 dl paradicsomlé
• egy csipet őrölt 

feketebors 
• 1,5 kk só

• 1 ek felaprított friss 
zöldfűszer (kakuk-
kfű, oregánó, roz-
maring – ami van)

• 1,5 dl kuszkusz 
(lehet rizs vagy 
bulgur is, de ezeket 
előre meg kell főzni)

• 15 dkg reszelt sajt

ELKÉSZÍTÉSE:
A cukkini két végét levágtam, majd hosszában félbevág-
tam. A belsejét kiskanállal kikapartam, és felaprítottam. A 
két cukkini csónakot besóztam és félretettem. A paprikát 
is apróra vágtam. Serpenyőben olajat melegítettem, 
beledobtam a paprikát és a cukkini belsejét, 3 percig 
pirítottam. Rászórtam a pirospaprikát, a borsot és az 
asafoetidát, elkevertem, majd nyakon öntöttem a para-
dicsommal. Addig főztem, amíg besűrűsödött. Ekkor 
beleszórtam a kuszkuszt, megsóztam és adtam hozzá 
kb 2 dl vizet. Felforraltam, majd elzártam a lángot, és 
lefedtem a serpenyőt. 15-20 perc múlva belekevertem 
a reszelt sajtot, papírtörlővel kitöröltem a vizet, amit 
a só engedett, és megtöltöttem a cukkini csónakokat. A 
tetejére is szórtam egy kevés reszelt sajtot, majd a tepsit 
forró sütőbe toltam, és pirulásig sütöttem a cukkinit. 

Hémangi / vegavarazs.hu
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Krémleves 
kukoricából
HOZZÁVALÓK:
• 1 doboz konzerv kukorica
• 1 ek vaj
• 1 dl tejszín
• 1 ek liszt
• 3 dl zöldség alaplé
• Só, bors, szerecsendió

ELKÉSZÍTÉSE:
A kukoricát lecsepegteted. Kiveszel belőle 2 ek-t. A vajat felol-
vasztod, majd beleteszed a a többi kukoricát és 5 percig páro-
lod. Jöhet a só, bors, szerecsendió, liszt. Felöntöd az alaplével. 
Forrald egy picit, majd a tejszínt tedd bele. Összeforralod, majd 
turmixold. Tálaláskor tegyél bele a kiszedett kukoricából. 

Simon Barbara 
 https://www.facebook.com/sbarbskitchen
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Ricottás 
karfiol
HOZZÁVALÓK:
• 400g karfiol
• 250g ricotta
• 40g zsemlemorzsa
• 30g csicseriborsó liszt
• 10g sörélesztőpehely
• Só, paprika, hing, chili, vörös-

hagyma granulátum

ELKÉSZÍTÉSE:
A karfiolt rózsáira szedem és vegetás vízben megfőzöm. Ne főzd 
szét Leszűröm és villával összetöröm. Ha kihűlt, hozzáadom 
a többi hozzávalót a fűszerekkel együtt majd összedolgozom. 
Kis golyókat formázok és airfryerben 180 fokon 20 perc alatt 
megsütöm. Félidőben megforgatom.

Simon Barbara
https://www.facebook.com/sbarbskitchen
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Cukkinis 
szendvicskrém
HOZZÁVALÓK:
• (olíva)olaj
• negyedelt kápia paprikák
• héjastől felkarikázott cukkini
• felkockázott hagyma
• héjastól felkockázott cukkini
• lebőrözött, kockákra vágott paradicsom
• bazsalikom
• szurokfű (oregano)
• kakukkfű
• fokhagyma
• olajban tárolt aszalt paradicsom
• só
• bors

A karikára vágott cukkiniszeleteket befújtam olajjal (ecset-
tel kenve is tökéletes), felforrósított serpenyőben meg-
grilleztem mindkét oldalukat.  A kápai paprika csíkokkal 
ugyanezt tettem. Az aszalt paradicsom fűszeres olajában 
megpároltam a hagymát (ilyenkor kicsit sózom, hogy ne 
piruljon, csak párolódjon), rátettem a cukkinikockákat, 
rászórtam a fűszereket, beletettem az összezúzott fok-
hagymát, és kicsi vízzel puhára pároltam. Amikor teljesen 
elfőtte a levét és egy picit pirult is lett az alja, rátettem 
a felkockázott friss paradicsomokat, és még jól összero-
tyogtattam. Az aszalt paradicsomszeleteket felkockáztam. 
Mindezt beletettem az aprítógépbe, és inkább rusztikusra, 
mint homogénre krémesítettem.

Nagy Márti
hogymegtudjuknezni.blogspot.com
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Lencsével töltött 
sült paprika
HOZZÁVALÓK: (2 SZEMÉLYRE)

• 2 nagy piros kaliforniai  (vagy 
kápia paprika)

• 15 dkg száraz lencse (esetleg 
több színű)

• 2 szál újhagyma
• 1 teáskanál Couscous-mix 

fűszerkeverék
• 10 dkg reszelt sajt - félke-

mény (Bergkäse) vagy kemény 
(parmezán)

• olívaolaj
• só, bors
• 1 kis csokor petrezselyem

• A sütőt (vagy grillsütőt) előmelegítem 200 fokra.
• Az alaposan megmosott lencséket (külön-külön) a feltüntetett 

főzési idő alatt készre főzöm. A főzési idő vége felé érdemes 
figyelni, mert egy pillanat alatt szétfőnek a szemek.

• Félbevágom a paprikákat, magházukat eltávolítom és a vágott 
felükkel lefelé egy kiolajozott sütőformába fektetve 10 percre 
a sütőbe tolom.

• A leszűrt lencséket összekeverem a felkarikázott újhagymával, 
pici olívaolajjal, fűszerkeverékkel, sóval, borssal, a reszelt sajt 
és a felaprított petrezselyem felével.

• A lencsés tölteléket a paprikákba kanalazom, megszórom 
a maradék sajttal, petrezselyemmel és grill fokozaton – vagy 
a legmagasabb hőmérsékleten a sütőben – aranybarnára 
sütöm.

Rita / felholanyka.blogspot.hu
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Egész júliusi hónapunkat a még 
június 29-én kora reggel (4:51) induló 
Újhold határozza meg. A Nap és 
a Hold a Tejúton az Ikrek csillagképnél 
kapcsolódik össze, a csillagkép Castor 
oldalánál, mely a hétköznapi világ-
ban testet öltött dolgokért felelős. 
Ösztönzést, ingereket kapunk a külvi-
lágtól és érezni is fogjuk, hogy világra 
hozzuk, megalkotjuk mindazt, ami 
idáig bennünk lapult és érlelődött, 

vagy a háttérben volt. Terveink for-
mába öntődnek, a megvalósulások 
és megalkotások időszaka indul el! 
Pontosan mi is valósul meg? A választ 
maga az Ikrek csillagkép adja: egy 
kaput szimbolizál, ahonnan szabadon 
áramolnak le életünkbe a leghaszno-
sabb és legmagasztosabb, teljesen 
letisztult, Önvalónkkal azonos, azaz 
isteni minőségeink. Szabadon tudjuk 
áramoltatni életünkben mindezeket 
a motivációkat, ötleteket, megnyilvá-
nulásokat azért, hogy a hétköznapok-
ban alkalmazzuk! Tehát a bennünk 
rejlő legmagasabb indíttatásokat 
képesek vagyunk használni, átültetni 
a mindennapi életünkbe. Ráadásul 
több szinten is biztosított a támoga-
tás életünk dolgainak alakításához. 
A teremtéssel, megszületéssel ana-
lóg a Nap és a Hold horizonton - az 
Ascendensen - történő együttállása, 

Minden 
lehetséges 
– a megvalósulások 
ideje

és a csillagképi környezet mellett 
ezzel is szemléltetik nekünk, hogy 
a megszületések ideje érkezik el: 
megadják a kezdetekhez szükséges 
megfelelő energiát, az emelkedést, 
ahogyan a Nap is felkel és egyre 
magasabbra emelkedik az égbolton 
reggelente. Az Újhold az Egyszarvú 
csillagkép sok csillagával is együttáll: 
a számunkra fontos ügyekben lépni 
úgy tudunk, hogy felismerjük: akár-
milyen helyzetet alakítani tudunk, 
minden szituációból ki tudjuk hozni 
azt, ami harmóniánkkal megegyezik, 
mert fogunk tudni lépni! Ráadásul 
pontosan tudni fogjuk, hogy milyen 
lépések a kézenfekvőek: a velünk azo-
nos indíttatásokat nagy biztonsággal 
felismerjük! Az előző hónapokban 
megtapasztaltak a tudattalan minő-
ségeket már letisztázták és tudatossá 
tettek minket, bátran tegyük meg, 
amit belülről érzünk, mert magunk-
nak is és mindenkinek is boldogsá-
got ad. Az Egyszarvú csillagkép az 
Ikrek csillagkép kapuja alatt hang-
súlyt ad életünkben az egységnek 
és a gyógyításnak egyaránt. Bizto-
sítja életünkben, hogy minden elem 
a helyére kerülve egységben működ-
jön. A koncentrációban is támogat 
minket, az erőnk összpontosítására 
és megfelelő irányítására sokkal fogé-
konyabbá tesz mindenkit és termé-
szetes módon, magától értetődően 
alkalmazzuk. 

A Vénusz az Aldebaran csillaggal 
áll együtt: ez a csillag az előző két 
hónap közegteremtő, majd főszer-
vező ereje volt. A világunkat nagy 
mértékben mozgósítja világosz-
lopként, ebben a hónapban a lelki, 
szellemi és anyagi gyarapodásban 
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és egyensúly kialakításában adja 
a lényeglátást, a fókusz tartá-
sát és teret tudunk adni a kreatív 
ötleteinknek.

A Nap-Hold teremtő fényszöggel 
kapcsolódik a Visszaúszó Halak csil-
lagképben lévő Jupiterhez, a Vénusz 
pedig a megértés fényszögével 
a Jupiterhez: így a visszatérő helyze-
tek és lehetőségek mind a terveinkkel 
összefüggésben, harmóniában tör-
ténnek. Az ismétlődő, hasonló szi-
tuációkban pedig a bölcsességünk, 
vagyis a múltban gyökerező, letisz-
tult tudásunk a kulcs. Most ráadásul 
akármilyen, idáig nehéznek, bonyo-
lultnak, vagy lehetetlennek tűnő 
dolgot könnyedén felül tudunk írni! 
Nagyon hangsúlyos, kardinális pont 
és időszak egész július! Ez a bolygó 
kombináció és égi környezet ana-
lógiában van az Ikrek és Egyszarvú 
csillagkép hatásával, és a Mars-Nep-
tunusz-Szaturnusz-Plútó négyesének 
kapcsolódásával is. Minden képes 
megújulni, radikálisan változtatni 
a legmélyebb és tiszta lelki minősé-
geinkkel összhangban. Mindent har-
monikussá tudunk változtatni, hogy 
kiegyensúlyozott, a legmagasabb 
színvonalon működjenek tovább és 
kísérjék életünket. A július 13-i Teli-
hold és a július 16-án egzakttá váló 
Nap-Merkúr együttállás is ezt a hoz-
záállást erősíti bennünk.

A július 28-án este (19:55) kez-
dődő Újhold - mely egész augusztust 
határozza meg - a nagy horderejű és 
váratlan fordulatok időszaka. A Plútó 
a kelő ponttal áll együtt, így a mindent 
megújító változtatásoknak ad plusz 
energiát és előtérbe helyezi azokat 
az életterületeket, ahol megérett az 

idő az átalakulásra. Lehetnek még 
júliusban elindított, vagy teljesen 
az újdonság erejével ránk törő vál-
toztatások is. Lehet belső dolog és 
lehet a környezetünkkel kapcsola-
tos is. Bármi megtörténhet, továbbra 
is mindent meg tudunk valósítani. 
A tudatosodásban is nagyot lépünk 
előre: a szellemi erőket  - akár saját, 
akár a külvilágból jön - irányítani tud-
juk és mi határozzuk meg a használa-
tukat, mindez gyógyulásokat és gyü-
mölcsöző ötleteket, alkotóerőt hoz!  
Hiszen a Plútó megértést elősegítő 
fényszöggel kapcsolódik a megoldá-
sokat jelentő MC-hez és a gyógyítást 
képviselő Kígyótartó csillagkép szel-
lemi erőket tartó kezéhez, emelő erőt 
alkot az alapokat jelentő IC-vel és az 
Istenek szerelmi fészkével, a Pleiadok 
csillaghalmazzal.

A Nap és a Hold a Rák csillag-
kép befogadó részénél találkozik, 
így biztosítja a nagy változtatások 
közepette a meghitt kapcsolatokra 
való nyitottságot: jobban oda tudunk 
figyelni a családi kapcsolatainkra, és 
a számunkra fontos személyekre. Ter-
mészetesen a művészi tevékenysé-
geknek, ihleteknek is nagyon kedvez.

A Merkúr az Oroszlán csillagkép 
múltba tekintő fejénél járva kiemeli 
kommunikációnkban a múltra való 
rálátást. A letisztult gondolatainkkal 
képesek vagyunk a megújulásra és 
erőt is nyerünk az új dolgok megva-
lósítására. A jelenlegi helyzetünkhöz 
viszonyítva kezeljük, hogy mit számí-
tunk újnak: lehetséges régmúltból 
eredő körülményekre alapozott, ami 
kiállta az idő próbáját (Szaturnusz 
a Vízöntő múlt vizénél) és az Önva-
lónkkal harmonizál (Vénusz az Ikrek 

csillagképnél).  A Merkúr teremtő 
fényszöge a Mars-Uránusz együttál-
lással a Kos csillagkép előre tekintő 
fejénél, tovább erősíti ezt, és egyúttal 
nagy teremtőerőt ad gondolataink 
megvalósításához, a tiszta kommuni-
kációhoz. Ráadásul hihetetlenül nagy 
energiát vagyunk képesek felszaba-
dítani a múltra való rálátással, amikor 
felsőbb nézőpontból, semlegesen, 
vagyis sebezhetetlenül idézzük fel 
emlékeinket. Nagy lehetőségeket ad 
gondolataink irányítására is ez az égi 
helyzet, analógiában a Kígyótartó csil-
lagkép – MC és Plútó fényszögével: 
a kimondott szavak erejét, teremtő-
erejét nyomatékosítja! 

Augusztus 12-én hajnalban (3:34), 
Telihold idején a Plútó a horizont 
ellenkező pólusával, a nyugvó pont-
tal áll együtt, tovább nyomatékosítva 
a környezetünkre ható változtatáso-
kat, vagyis az idáig bennünk zajló vál-
tozások is tükröződnek külvilágunk-
ban. A megújulást érezzük is és látjuk 
is, harmóniát és stabilitást biztosítva 
hétköznapjainkban, hiszen a Vénusz 
egyensúlyt alkotó energiája kiegészíti 
a változtatásokért felelős Plútó erejét.

Augusztus közepén a Mars éri el 
a Pleaidok csillaghalmazát: biztosítja 
az alkotó erőink könnyed működte-
tését, vágyaink kifejezését és terveink 
megvalósítását.  

Bodnár Erika • asztrozófus
ertektengely.hu
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A mosónövények közül 

sokaknak valószínűleg 

a mosódió jut elsőként 

eszébe. Jó tudni, hogy 

hazánkban is élnek olyan 

növények, melyek magas 

szaponin tartalmuk 

miatt kiválóan alkal-

masak mosási célokra. 

Közülük a vadgesztenye 

az, amely méltán válhat 

vetélytársává a zöld 

háztartásokban nagy 

népszerűségnek örvendő 

mosódiónak.

Hogyan mossunk mosódióval illetve vadgesztenyével?
A két növény termése magas szaponin tartalmának köszönhetően alkalmas ruhák 
tisztítására. 

Mindkét növényt lényegében ugyanúgy kell használni, illetve hasonló mosási 
tulajdonságokkal is rendelkeznek:

• Megbízhatóan működnek 30-95 ̊ C-os mosási hőmérsékleten is. (A szaponin 
gyorsabban oldódik forró-, és lassabban hideg vízben.)

• Jó tisztítóerővel bírnak, jól oldják az általános (nem erősen zsíros) 
szennyeződéseket.

• Antibakteriális hatásúak, kiveszik a kellemetlen szagokat.

• Nem roncsolják a textíliák anyagát, sőt lágyítják a vizet, így a ruhák puháb-
bak lesznek.

• Színes ruhák mosására kiválóan alkalmasak, mivel nem fakítanak. Kímélik, 
sőt egyenesen élénkítik a színeket.

• Fehér ruhák esetében érdemes hozzájuk mosószódát, szódabikarbónát vagy 
nátrium-perkarbonátot (természetbarát fehérítőszereket) adagolni, makacs 
szennyeződések esetében pedig előkezelés (például szappanozás) ajánlott.

• Bár a mosódió és a vadgesztenye a ruhák illatára nincs hatással, finom illa-
tot érhetünk el, ha kevés természetes illóolajat cseppentünk a mosószerhez 
vagy ecetes vízzel keverve a mosógép öblítő tartályába.

A  természet 
ajándékai, 

a mosónövények
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MOSÓDIÓ
A termések megfelelő részét vászonzacskóba téve egészben 
vagy finomabbra feldolgozott formában, illetve főzéssel 
kinyert oldatát folyékony állapotban lehet adagolni.

A kereskedelmi forgalomban kapható mosódió (héj, por 
illetve folyékony mosószerek) használatáról és az adagolásról 
a címkén található használati utasításból is tájékozódhatunk. 
Általánosságban: egy adag ruha mosásához 2-4 egész 
héjat kell egy vászonzacskóba tenni és a mosandó ruhák 
közé helyezni. Ugyanazokat a mosódiókat 3-4 alkalommal 
is használhatjuk.

A héjakból magunk is készíthetünk főzetet, ha nem 
akarjuk megvásárolni a jóval drágább folyékony változatot. 
A főzet hűtőszekrényben kb. egy-két hétig eláll, de egy 
idő után romlásnak indul (szaga indikálja). Nagy előnye 
a főzetnek, hogy így sokkal hatékonyabban tudjuk kivonni, 
hasznosítani a termések szaponin tartalmát, továbbá, hogy 
a mosógép öblítő programjának futásakor már nincs a ruhák 
között a mosódió, mint a vászonzacskós verzió esetében, 
így az öblítés hatékonyabb. A főzést egyszerűen forrásban 
lévő vízben kell végezni. Kb. 10 db héjat lehet adni 1 liter 
vízhez. Kihűlés után még egyszer újraforralható, mielőtt 
kiszednénk a héjakat a vízből. A kétszeri forralással már 
biztosan alaposan oldatba került, ami csak tudott. A főzetet 
a folyékony mosószerekhez hasonlóan használjuk, ízlés 
szerinti mennyiségben, de jellemzően a mosógép mosószer 
tartályának maximum jelzéséig kell tölteni belőle.

VADGESZTENYE
Mivel a vadgesztenye nálunk is megterem, és nagy meny-
nyiségben gyűjthető, sokunk számára ennél is érdekesebb, 
hogy miként használhatjuk fel a vadgesztenye magvait.

Íme két recept:
1. Az áztatott, megpucolt és apróra (nyolcadokba) vágott 
vagy összedarált terméseket (kb. 4 szemet illetve 1-2 marok-
nyi aprítékot) a mosódióhoz hasonlóan kis vászonzacskóba 
téve a helyezzük a ruhák közé és már moshatunk velük.

2. Folyékony mosószer készítéséhez darabokra kell vágni 
3-4 megpucolt gesztenyemagot, majd 1 liternyi vízben 
felfőzni. Néhány perc forralás után a tűzről levéve fedő 
alatt hagyjuk kihűlni, végül szűrjük le. Az így nyert főzetet 
– mivel nem tárolható sokáig – ajánlatos körülbelül 1 hét 
alatt felhasználni.

Amire érdemes még odafigyelni: A vászonzacskó (vagy 
helyette fél pár zokni) száját alaposan be kell kötni, más-
különben a növénydarabkák a ruhák közé keverednek és 
eldugíthatják a mosógépünket! Használat után a vászonzsák-
ban maradt gesztenye darabokat a zsákkal együtt szárítsuk 
meg, és ne hagyjuk a gépben, mert berothadnak! Arra is 
érdemes odafigyelni, hogy hamar szedjük ki a ruhákat 
a gépből, mert könnyen dohos szagúvá válhatnak.

Környezet- és egészségbarát, 
pénztárcakímélő megoldások
Mindkettő 100%-ban természetes tisztítószer. Mivel mente-
sek a mesterséges vegyszerektől, illat- és színezőanyagoktól, 
használatuk ajánlott allergiában szenvedőknek, babáknak 
és érzékeny bőrűeknek is. További előnyös tulajdonságaik 
közé tartozik, hogy baktériumölő hatásuk miatt, nemhogy 
nem környezetszennyezőek, de hozzájárulnak a szennyvíz 
tisztításához. Használatukkal energiát és vizet is megta-
karíthatunk, hiszen a velük mosott ruhák rövid öblítést 
igényelnek, sőt e mosási fázis akár el is hagyható. A héjak, 
magok ráadásul komposztálhatóak.

Létezik viszont két tényező, amely a vadgesztenyét 
„verhetetlenné” teszi a mosódióval szemben. Míg 
az Indiából importált növény termésének szállítása 
jelentős környezetterheléssel jár, addig a vadgeszte-
nyénél ez a probléma fel sem merülhet. Sőt akkor is 
a hazai növény oldalára billen a mérleg, ha a pénztár-
cánkra gondolunk. Bár a mosódióval is spórolhatunk – 1 
kg-nyi mosódióhéj, amely 1 évre elegendő mennyiség, már 
néhány ezer Ft-ért megkapható –, a vadgesztenye végül is 
úton-útfélen szedhető, ingyenesen rendelkezésünkre álló 
mosószer alapanyag.

Végül érdemes említést tenni két további magas sza-
ponin tartalmú hazai növényünkről: a szappanfűről (Sapo-
naria officinalis) és a fátyolvirágról (Gypshophila paniculata) 
is. Utóbbi szokatlanul nagyméretű karógyökere például 
10-20%-ban tartalmazza a mosás hatóanyagát.

Hári Beáta
okovolgy.hu
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Mindannyian jól tudjuk, hogy testünk és egészségünk 
fenntartásához elengedhetetlen a tiszta víz. Hivata-
los adatok alapján egy újszülött testének 75 %-a víz, 
mely az idő előrehaladtával csökken: gyerekkorban 
65 %, felnőttkorban férfiak esetében kb. 60 %, nők 
esetében kb. 55 % a víztartalom.

Ha nem iszunk elegendő tiszta vizet, annak a ked-
vezőtlen hatását nagyon hamar megérezzük. Már-
már közhely azt mondani, hogy míg több hét kell 
ahhoz, hogy valaki éhen haljon, mindössze néhány 
nap alatt meghalhat valaki a szomjúságtól.

A portugál származású Nuno Nina, akinek 
a Healy aranyfrekvenciáit köszönhetjük, gyakran 
hangoztatja, hogy mennyire furcsa az, hogy az 
emberek élni akarnak és egészségesek akarnak 
lenni, de nem isznak vizet, vagy ha isznak, nagyon 
keveset. (Nekem van olyan ismerősöm, aki a szó 
szoros értelmében nem ismerte a tiszta víz ízét! 
El tudod ezt képzelni? Üdítőket ivott, sört és bort, 
esetleg teát…) Pedig ahogy Nuno Nina mondja, 
tiszta víz nélkül lehetetlen élni és lehetetlen egész-
ségesnek maradni.)

Talán pontosan amiatt, mert ennyire nagy szük-
ségünk van az éltető vízre, szinte mindannyian jól 
érezzük magunkat valamilyen tiszta víz közelében, 
legyen az egy erdei patak, egy folyó, tó, a tenger, 
egy gyógyfürdő vagy éppen a Balaton. A víz meg-
nyugat, feltölt, ellazít, kikapcsol, inspirál, lelkesít – 
attól függően, hogy milyen vízről van szó. A víznek 

A víz hatása 
otthonunkra

Ha kapcsolatba kerülünk valamilyen formában a víz 
elemmel, például egy patakban, egyből jobban érezzük 
magunkat.
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kiemelkedő szerepe van testi-lelki egészségünk, sőt 
még a szépségünk megóvása során is.

Otthonunkban is fontos szerepet kap a víz – és 
nem csak azért, hogy legyen mivel fürödni és moso-
gatni, hanem azért is, mert a víz egyik tulajdonsága, 
hogy felerősíti egy bizonyos terület (égtáj) ener-
giapotenciálját. A Vaszati energetikai törvényeinek 
értelmében, ha otthonunkat kettéosztjuk a délke-
let-északnyugat átló mentén, akkor az átlótól észak-
keletre eső terület pozitív, a délnyugatra eső terület 
negatív energiapotenciállal rendelkezik.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy északkeleten 
kedvező a tiszta víz jelenléte, mert erősíti a pozitív 
energiapotenciált, míg délnyugaton kedvezőtlen, 
mert ott a negatív energiapotenciált erősíti, azaz 
még negatívabbá teszi azt. Ez az oka annak, hogy 
otthonunktól északra, északkeletre és keletre nagyon 
kedvező, ha egy tó, patak vagy folyó található, míg ha 
délre, délnyugatra vagy nyugatra esik a folyó, az ked-
vezőtlen. Itt fontos megjegyezni, hogy a délnyugaton 
és délen levő folyó vagy tó a legkedvezőtlenebb, 
a nyugaton levő már kevésbé, mivel Nyugaton ural-
kodik a vizek és óceánok nagyhatalmú ura, Varuna, 
így a Nyugat valamelyest védve van.

Otthonunkban általában használati vízként jelenik 
meg a víz elem, illetve bizonyos színek (a kék árnya-
latai) is azt képviselik.

Ha a konyhánk a számára legkedvezőbb helyre, 
azaz délkeletre került, akkor próbáljuk a mosogatót 
úgy elhelyezni, hogy az a konyha északi, északkeleti 
vagy keleti részére essen. Így nem fog összeveszni 
a délkeletet uraló tűz elemmel.

A fürdőszoba kicsit kényesebb kérdés. Ha nincs 
benne vécé, akkor lehet északon és keleten is, ahol 
tiszta vízforrásként jó hatással van az energiákra. 
Északkeletre viszont semmiképpen se tegyünk für-
dőszobát, mert bár kedvező a tiszta víz északkeleten, 
az északkeletnek annyira különlegesek az energiái, 
hogy sokkal fontosabb funkciót kell neki szánnunk, 
mint a fürdő. Itt leginkább meditálni kellene, illetve 
valamilyen szellemi tevékenységet folytatni.

Csak érdekességként jutott eszembe, hogy bizo-
nyos kultúrákban a rituális fürdő is egyfajta meditáció. 
Itt most nem a szent folyókban való fürdésre gondo-
lok, hanem például a japán fürdő ceremóniákra, vagy 
akár az iszlám rituális fürdőire. Ilyen fürdés céljára 
létrehozhatunk egy medencét a lakás északkeleti 
részén is, de semmiképpen ne ott legyen a napi 
tisztálkodás helyszíne.

Ha a fürdőnkhöz vécé is kapcsolódik, vagy a vécé 
bent van a fürdőben, akkor tegyük a fürdő-vécét 
inkább északnyugatra, vagy a Varuna által irányított 
nyugatra.

Ha kertes házban laksz és elég hely áll rendelke-
zésre a kertben, felmerülhet benned a vágy, hogy 
a víz elem a kertben is megjelenjen. Ez lehet egy 
kis csobogó, egy kerti zuhany, gyerekpancsoló, 
medence, vagy egy kerti tó. Fontos, hogy ha vala-
milyen vízfelületet akarsz a kertedbe telepíteni, az 
mindenképpen a kert (a telek) pozitív energiapoten-
ciálú területére essen. Ott is északkeleten és északon 
a legjobb. Keleten is jó, de ne kerüljön túl közel 
a délkeleti területhez. Egy nagyobb, északon levő tó 
esetében az sem gond, ha átnyúlik északnyugatra 

Ha otthonod északi, északkeleti 
részéről teljesen hiányzik a víz elem, 
elhelyezhetsz a falon egy szép tavat 
vagy egyéb természetes vizet ábrá-
zoló fényképet is. Legjobb, ha olyan 
képet teszel a falra, amit te magad 
készítettél és még kedves emlék 
is fűz hozzá. Ha északkeletre kerül 
az a bizonyos fotó, akár ábrázol-
hat olyan vizes helyet (például egy 
szép tengerpartot), ahová szívesen 
elutaznál.
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a Hold területére, de ha lehet, a tó nagyobb része 
inkább északon legyen.

Ha valaha olvastál Feng Shuiról szóló könyvet vagy 
cikket, gyakran találkozhattál olyan kijelentéssel, hogy 
a tó, vagy a csobogó megmozgatja az energiákat és 
annak pozitív hatása van az életünkre. A legtöbb Feng 
Shui iskola azonban nem tér ki arra, hogy pontosan 
melyik égtájon van jó helyen a víz, inkább arra a terü-
letre ajánlja, amelyhez tartozó életterületet erősíteni 
akarjuk. Próbálom minél kevesebbszer szóba hozni 
a Feng Shuit, de a vízzel kapcsolatban fontosnak 
tartom, hogy beszéljünk erről.

Ha elmész valahová nyaralni, és az óceán történe-
tesen délre esik a szállodádtól, vagy a gyors folyású 
hegyi patak délnyugatra van a vendégháztól, mit 
fogsz tapasztalni? A legtöbb esetben semmit. Élvezni 
fogod a nyaralást, imádni fogod a víz közelségét és 
ha a szállodai szobádban jól van elhelyezve az ágy és 
nem jön be az utca zaja, akkor még jól is fogsz aludni.

Ez azt jelenti, hogy rövidtávon akárhol is legyen 
a tó vagy a folyó élvezni fogod az éltető víz jelenlétét, 
meg fog nyugtatni, elfeledteti veled a mindennapok 
gondjait és egyszerűen vágyni fogsz arra, hogy egy 
kicsit üldögélj a vízparton és csak hosszasan nézd 
a vizet. Ha rövid távon gondolkodunk, igaza lehet 
a Feng Shui tanácsadónak, amikor azt mondja, hogy 
tegyél ide vagy oda csobogót és az majd meg-
mozgatja az energiákat. Még az is lehet, hogy a víz 
csobogó hangja jó hatással lesz rád, és hirtelen úgy 
érzed, hogy beindul az életed…

DE! És ez a „de” most tényleg hangsúlyos: ha 

a csobogód, vagy a kerti tavad negatív energiájú 
területre kerül, akkor csak ideig-óráig fogod élvezni 
a hatását. Előbb-utóbb komoly problémákat okozhat, 
olyan problémákat, amiről nem is fogod azt gondolni, 
hogy a tó miatt van – hiszen az olyan szép…

Már hallhattad tőlem annak az ismerősünknek 
a szomorú történetét, aki létrehozott egy nagy céget, 
majd miután a cég fejlődésnek indult, épített egy 
raktározásra és értékesítésre is szolgáló irodaházat, 
ahol ő is dolgozott. A telek adottságai alapján az 
eredeti tervek északkeletre tették a bejáratot és az 
értékesítési területet, délnyugatra a raktárat. Még 
Vaszati szerint is egész jól hangzik!

Igen ám, de jött a híres, külföldi Feng Shui szakértő, 
elkezdett számolni és azt mondta, hogy ez nem jó, 
meg kell fordítani az egészet. Így aztán hiába közelí-
tették meg a telket északkelet felől, az épületbe dél-
nyugatról kellett bemenni, ott volt az eladótér, fölötte 
az irodák, az északkeleti területen pedig a raktár…

És hogy mindezt fokozzák, délnyugatra, a bejárat 
elé építettek egy hatalmas tavat is (ami egyébként 
szép, gondozott volt), mert a Feng Shui szakértő azt 
mondta, hogy így még jobbak lesznek az energiák. 
Ugye már sejted mi történt? A cég forgalma csökkent, 
a dolgozók között feszültség volt és még sorolhat-
nám. Hiába mondtam, hogy meg kellene változtatni 
néhány dolgot, kellene néhány yantra és legalább 
egy Meru csakra, be kellene temetni a tavat, át kellene 
rendezni az eladóteret és az irodákat, hogy ment-
sük ami még menthető, végül az ismerősünk úgy 
döntött, hogy nem akarja belekeverni a Vaszatit… 

A tó partján található hotel szálló-
vendégének szinte mindegy, hogy 
tó melyik partján fekszik az épület. 
A szálloda üzemeltetőjének azonban 
már nem mindegy! A nagy vízfelület 
hatással lehet a szálloda jövőjére, for-
galmára, pénzügyi helyzetére, a mun-
kahelyi légkörre, stb.
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Nem sokkal később hallottuk, hogy nagyon beteg 
lett és sajnos meg is halt. Néha elmélázok azon, mi 
lett volna, ha nem jön az a Feng Shui szakértő, nem 
változtatják meg az eredeti tervet és nem épül meg 
délnyugaton az a tó…

Az előbbi szomorú történetről jutott eszembe, 
hogy a nővérem kertjében is van egy tó, ami nagy-
jából délkeleten van, tehát nem éppen tónak való 
helyen, de legalább nem délnyugaton. Néhány évvel 
ezelőtt azonban kitalálta, hogy épít egy másik, kisebb 
tavat, aminek nagy hirtelen ki is ásta a gödrét. Igen 
ám, de ez a tó délnyugaton lett volna! Szerencsére 
időben megtudtam, hogy mit tervez és sikerült 
meggyőznöm, hogy temesse be és építsen oda 
inkább sziklakertet… Ő szerencsére megfogadta 
a tanácsomat és azóta is ott díszeleg délnyugaton 
a sziklakertje.

Mindezzel szemben, ha a kerti tavad, vagy meden-
céd telepítésénél már a hely kijelölésekor figyelembe 
veszed a Vaszati elveit, tehát északra, északkeletre 
vagy keletre teszed a tavadat, ügyelve arra, hogy az 
ne lógjon be a Brahmasztán területére, akkor a tó 
(azaz a tiszta víz) energiaerősítő és információhor-
dozó hatását hosszú távon is élvezni fogod és nem 

kell attól tartanod, hogy kedvezőtlen hatással lesz 
rád. Persze egy dolog itt is nagyon fontos: a tavat 
tisztán kell tartani, mert ha beposhad, akkor már nem 
fog tiszta víznek számítani és a jó hatás is elmarad!

S, hogy miért írtam most éppen erről? Nos, mindig 
is vágytunk egy kerti tóra – egyrészt a különleges 
atmoszférája, másrészt a Vaszatiban betöltött fontos 
szerepe miatt is. Nagyjából nyolc (!) évvel ezelőtt ki 
is ásattuk a tó gödrét a telkünk északi részén. Igen 
ám, de mivel elég rendesen lejt a tó környezete, 
nehezen tudtuk elképzelni, hogyan is lesz ebből 
a gödörből tó. Telt-múlt az idő, halogattunk-gon-
dolkodtunk-halogattunk (leginkább halogattunk), 
míg az idén tavasszal azt mondtam a férjemnek: ha 
az idén nem csináljuk meg a tavat, akkor betemet-
tetem ezt a gödröt.

Tudtam és éreztem is, hogy egy gödör és álta-
lában egy befejezetlen, kissé rendezetlen terület 
ráadásul északon nem igazán kedvező. Így történt, 
hogy az idén nekiálltunk tavat építeni, amit a múlt 
héten feltöltöttünk vízzel. Sok még a teendő, még 
szépen ki kell alakítani a környékét, növényeket kell 
telepíteni a partjára, de már most nagyon örülünk 
neki. Nem csak mi, hanem a szomszédok cicái is, 
akik végig asszisztálták az építést, jelen voltak a tó 
feltöltésénél is (a legfelső képen a szomszédunk 
Ördög nevű cicája éppen elégedetten konstatálja, 
hogy végre tele van a tó vízzel), és persze azóta is 
rendszeresen jönnek, hogy igyanak a tó vizéből, sőt, 
még a tappancsukat is beledugják.

Természetesen mi is nagyon örülünk, a hosszú és 
kemény munka eredménye máris megvan: a saját 
kertünkben üldögélhetünk a tó partján – már, ha az 
egyre hűvösebb idő engedi. (A férjem már tervezi 
a korcsolyázást is!) Bízom benne, hogy egy-két éven 
belül szépen kialakul egy természetes vízi világ és 
érezni fogjuk a felerősödött északi energiák pozitív 
hatását is.

Manhertz Edit
vaszati tanácsadó

vaszati.hu

A kerti tóban nem fog fattyú szerkő fészkelni, mint itt 
a képen, de tavirózsát, nádast és egyéb vízinövényeket 
telepíthetünk bele, hogy minél szebb legyen. És ha jó 
helyre telepítjük, akkor nem csak örülni fogunk neki, 
hanem jó hatással is lesz ránk.
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1862. július 1. Megnyitotta kapuit az Oroszországi Állami Könyvtár

1897. július 3. A bécsi Práterben üzembe helyezik a 65 méter magas Óriáskereket

1941. július 6. Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezetik a jobb oldali 
közlekedési rendszert (Budapest és közvetlen környéke kivételével). Ezt az 
áttérést a fővárosban csak 1941. november 9-én hajtják végre

1704. július 8. II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választják

1889. július 8. Megjelenik a The Wall Street Journal első száma

1897. július 10. Miskolcon beindul a villamosforgalom

1987. július 11. A becslések alapján ekkor születik meg a Föld ötmilliárdodik lakója

1926. július 16. A National Geographic folyóirat először közöl víz alatt készült 
színes fényképfelvételeket

1954. július 17.  Megkezdődnek az első Disneyland építési munkálatai  
Kalifornia államban

1953. július 18. Megjelenik Elvis Presley első lemeze, a „My Happiness”, amit 
édesanyjának ajánlott

1897. július 24. A világon elsőként, Tatán, este fél kilenckor, 21 helyen gyulladnak 
fel utcai acetilénlámpák

1954. július 29. Az Egyesült Királyságban megjelenik J. R. R. Tolkien: „A Gyűrűk 
Ura” trilógiájának első kötete, „A Gyűrű szövetsége”

1498. július 31. Kolumbusz Kristóf felfedezi Trinidad szigetét

1948. július 31. Megnyitják az Úttörővasutat, a mai Gyermekvasút elődjét, ahol 
a vasutas szolgálatot gyermekek látják el

1954. július 31. A K2 (tszf. 8611 m) hegycsúcs első megmászása

Helló július!
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TEACSEPPEK

BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• 5 szín, amely nagyobbnak mutatja  
a lakásodat (tovább: bien.hu)

• Gyulladáscsökkentő gyógynövények
 (tovább: femina.hu)

• Kullanccsal kapcsolatos tévhitek 
(tovább: femcafe.hu)

• A szívelégtelenség megelőzése
 (tovább: egeszsegkalauz.hu)

Külsőleg elsősorban az illóolaját használják, pél-
dául bedörzsölőszerekben a vérellátás fokozá-
sára és fájdalomcsillapításra, izom- és ízületi 
reumatizmus, idegfájdalmak és vérkeringési 
zavarok ellen. Megtalálható mellkasi balzsa-
mokban, gargarizálószerekben, illetve fürdő-
olajokban is. Belső alkalmazásra inkább a drog 
készítményeit adják, melyek az illóolaj mellett 
emésztésserkentő keserűanyagokat is tartal-
maznak. Homeopátiás felhasználása elsősorban 
gyomor- és bélműködési zavaroknál jön szóba.

Tea: 1csésze forrásban lévő vízzel forrázzunk 
le 1 teáskanálnyi összevágott rozmaringlevelet, 
majd 10 perc elteltével szűrjük le. Naponta 2-3 
csészényit fogyasszunk. Bor: Vágjunk apróra 
20 gramm friss rozmaringlevelet, és tegyük 
borosüvegbe. Öntsünk rá 1l könnyű fehér-
bort, és légmentesen zárjuk le. Egy hét után 
szűrjük le vászonruhán. Fürdő: 50 gramm friss 
rozmaringlevelet keverjünk össze 1 evőkanál 
olívaolajjal, és forraljuk fel 1 l vízben. Hagyjuk 

A ROZMARING
negyedórán át állni, majd szűrjük le, és önt-
sük a főzetet a fürdővizünkhöz. A rozmaringos 
fürdő kellemesen felfrissít. Tinktúra: Alacsony 
vérnyomás ellen naponta 5 ml fogyasztandó 
belőle. Illóolaj: Fürdővízhez adva csillapítja az 
izomhúzódások okozta fájdalmat és merevsé-
get. Fűszerként: Aromája kitűnően harmonizál 
az olaszos konyha ízeivel.

A rozmaring kiváló étvágygerjesztő, emész-
tést javító, frissítő, serkentőleg hat a központi 
idegrendszerre és fokozza a vérellátást. Ismeretes 
jó görcsoldó, baktériumölő tulajdonsága, de 
alkalmazzák menstruációs, változókori pana-
szok, vérkeringési zavarok esetén is. Fejfájás ellen 
szintén javallott. Illóolaja kiváló hajkondicio-
náló. Külsőleg illóolaját használják bedörzsölő 
szerekben fájdalomcsillapításra izom és ízületi 
panaszok esetén.

Forrás: 
gyogynovenyhatarozo.hu
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Nézd meg és töltsd le 
korábbi számainkat!

Tetszenek a 108.hu magazinok? Szeretnéd, hogy saját szolgáltatásod, terméked és üzleted is ilyen szín-
vonalasan jelenjen meg? Segítünk plakátod, szórólapod, reklámanyagaid elkészítésében. Keress bennünket 
az alábbi elérhetőségeken. info@108.hu 06-30-464-7760, www.108.hu/grafikai-munka

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Négylábú barátaink 
és a gyerekek

„Magatoktól 
szenvedtek!”

Szarkalábakra fel!

Ingyen kutyát 
a menhelyről?

1 3 .  É V F O LYA M  4 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

113 Megtekintés

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Tavaszolj  
ájurvédával!
Nőnek lenni

Stressztelenül

Rabok legyünk 
vagy szabadok?

1 3 .  É V F O LYA M  3 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

112 Megtekintés

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Immunerősítés az 
ájurvédában
Inhalálás

Várandósság

Éled vagy csak 
túléled az életedet?

1 3 .  É V F O LYA M  2 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

111 Megtekintés

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Megújulás és 
egyéniségünk kiforrása 
az összetartozásért

Legyen könnyed  
az életmódváltás!

Új év, új élet

Mit teszel idén  
az otthonodért?

1 3 .  É V F O LYA M  1 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

110 Megtekintés

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Adventi kalendárium, 
kicsit másképp
A szaloncukor 

eredete

Lépj közelebb!

A karácsonyi 
fagyöngy nyomában

1 2 .  É V F O LYA M  8 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

109 Megtekintés

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Ízek hatása az 
ájurvédában

Készíts cukormentes 
befőttet!

A nő hétszer

Létezik-e 
könnyű út?

1 2 .  É V F O LYA M  7 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

108 Megtekintés

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Rózsa 
a szépségápolásban
Virágesszenciákkal 
az egészségért
Kozmetikai 
tanácsadó nyárra

1 2 .  É V F O LYA M  6 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

107 Megtekintés

Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Kaotikus 
lakásból 
harmonikus 
otthon

Hűtsd 
magad!

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

1 2 .  É V F O LYA M  5 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

106 Megtekintés

A rossz tartás 
következményei

A változás 
az egyetlen 
állandó

ESTI SÉTA

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Mire 
figyeljünk, 
ha vaszati 
kertet 
szeretnénk
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hÚgy érzed, hogy elakadtál az 
életedben?

Nem tudod kezelni a nagy stresszt, 
ami rád nehezedik?

Úgy érzed, hogy az életed csak elte-
lik és nem tudsz előrelépni?

Úgy érzed, hogy saját magad vagy 
a sikered és boldogságod legna-

gyobb akadálya?

Szeretnéd újra felfedezni, hogy 
milyen ki nem aknázott lehetőségek 
szunnyadnak benned?

Ha a fenti kérdésekre legalább egy igen 
válaszod van, ne aggódj, mert
1. Ez teljesen normális. Sokan érzik így magu-
kat, még ha nem is kürtölik világgá.
2. Tudok neked segíteni, egyszerűbben és 
gyorsabban, mint gondolnád.

Próbáld ki, hogy milyen lenne egy life coa-
ch-csal dolgozni. Egy 20 perces, ingyenes 
life coaching konzultációt ajánlunk skype-on 
vagy vezetékes telefonon.

Ne hagyd ki ezt a lehetőséget. Hozd ki te is 
a maximumot az életedből! Jelentkezz most 
az ingyenes life coachingra!

Mindössze annyit kell tenned, hogy kül-
desz egy emailt a m@108.hu címre. Ebben írj 
egy pár sort magadról, és arról, hogy miben 
tudna neked Manorám segíteni. Add meg az 
elérhetőségeidet is, ahol időpont egyeztetés 
miatt keresni fogunk.

Ha pedig már most kedvet kaptál és sze-
retnél life coachingra jelentkezni, akkor azt 
a www.kozakmihaly.com linken teheted meg.

További információ: (30) 231-8722.

Termet keresel foglalkozásaidnak?

Ha már megvan, hogy mit szeretnél csinálni, de 

még nincs meg hozzá a helyszíned, akkor gyere 

és nézd meg a termeinket.

Jógaórák 10-12 fő, 30-40 fős előadások, 

pszichodráma csoportok, családállítás, stb.

Központi, könnyen megközelíthető helyen (Jászai 

Mari térnél, 2, 4, 6-os villamos, 75, 76-os troli)

Érdeklődni lehet: (30) 464-7760, info@108.hu, 

www.108.hu/teremberlet

www.108.hu

108.hu
L É L E K • E G É SZS ÉG • Í Z E K

M A G A Z I N

CIKKÍRÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK!

Keresünk bloggereket, lelkes 
írókat, akik a honlapunkhoz 
és magazinunkhoz közelálló 
témákról írnának cikkeket.

További információ: 
www.108.hu/cikkiras,  
Email: info@108.hu 
vagy hívj bennünket 
a 06-30-464 7760 számon.

mailto:m%40108.hu?subject=
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Születésnapra vagy más alkalmakra jándékozz egészséget! 

Vásárolj ajándékutalványt bármely tanfolyamunkra, és kápráztasd 

el családtagjaidat és barátaidat egy különleges meglepetéssel!

Az utalványt e-mailben, telefonon keresztül, vagy személyesen 

tudod megrendelni és megvásárolni.

Elérhetőségeink: 108 Életmódközpont, 

1137 Budapest, Szent István krt. 6., III/12.

(27-es csengő), Tel.: (30) 464-7760

E-mail: info@108.hu

   www.108.hu/ajandek

AJÁNDÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

108.hu
– a minôségi életmód magazinja

Havonta megjelenő, ingyenes magazinunk 
40 színes oldalon, tele izgalmas cikkekkel, 
PDF formátumban érkezik meg hozzád e-mailben.

Egyszerű, de könnyű tippek 
a teljesebb életedhez

Segíti a testi és lelki feltöltődésed

Mindez környezetbarát módon, 
papír nélkül a gépeden

Szeretnék havonta friss híreket, információkat kapni arról, 

hogyan tehetem minôségibbé az életemet.
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